25. Elva Rattapäev
Juhend
1. Korraldus
25. Elva Rattapäeva korraldab Elva Jalgrattaklubi Velorõõm.
Info: Jüri Kalmus tel. 58001065 või e-post: juri717@hot.ee
Toimub 23. mail 2010.a. kell 12.00 Elvas
Võistlus viiakse läbi vastavalt UCI ja EJL võistlusmäärustele.
2. Osavõtjad ja distantsid
Rattapäeva põhisõit, distants 100 km (kaks ringi) on EJL 2. kategooria võistlus
/ainult litsentsiga ratturitele/ sünniaastaga kuni 1993.
Vahefiniš toimub esimese ringi lõpus, stardi-finiši joonel.
Rahvasõit, distants 100 km (kaks ringi), kus lubatakse osaleda kõigil litsentsiga või ilma
litsentsita ratturitel väljaarvatud M-Eliit ja U-23 ja M-18 klassi litsentsiga ratturid. Lisaks
lubatakse startida ka 1994-1995. a. sündinud litsentsiga noortel.
Startida lubatakse ainult maanteesõidu võistlusratastega.
Matkasõit, distants 50 km (üks ring), lubatakse startida kõigil jalgrattahuvilistel ja noortel
sünniaastaga kuni 1997. Rattaklass on vaba. Matkasõit ei ole võistlus ja paremusjärjestust
ei selgitata.
Lastesõidud:
Minisõit T/P-12. sünd. 1998-1999 3x1 ring võistlusena
Minisõit T/P -10.sünd. 2000-2001 2x1 ring võistlusena
Tillusõit T/P -8. sünd. 2002-2003 1x1 ring matkasõiduna
Tillusõit T/P -6. sünd. 2004-2005 200 m matkasõiduna
Tillusõit T/P -4. sünd. 2006-2007 100 m matkasõiduna
3. Võistlusklassid
Põhisõit 100 km.
Mehed põhiklass / sünd. 1970-1991/
Naised / sünd. 1991-ja varem
M-18 / sünd. 1992-1993
Sen 1 / sünd. 1971-1980
Sen 2 / sünd. 1961-1970
Sen 3 / sünd. 1951-1960
Rahvasõit 100 km
Mehed / sünd. 1951-1993
Naised / sünd. 1993 ja varem
M-16 / sünd. 1994-1995
Sen.4 / sünd. 1950 ja varem
4. EJL edetabel
Põhisõidu litsentsiga ratturitele toimub EJL 2. kategooria võistlus M-Eliit /kõik mehed
absoluutpingerea alusel/, N-Eliit /kõik naised absoluutpingerea alusel/, punkte antakse
ind. reitingu 2. kategooria punktitabeli alusel alljärgnevalt:

Mehed I koht- 12 p. II koht- 9 p. III koht -8 p. 4. koht-7 p. 5. koht -6 p, 6. koht- 5 p,7.
koht- 4, 8. koht-3 p, 9. koht- 2 p, ja 10. koht – 1 p.
Naised I koht- 6 p. II koht- 4 p , III koht –3 p. 4. koht-2 p. 5. koht -1 punkt.
5. Võistluskeskus ja täiendav registreerimine
Võistluskeskus asub Mägra Pubi juures stardi-finisipaigas ja on avatud 24. mail kella
9.00-18.00.
Võistluste sekretariaat asub Mägra Pubis.
Põhisõidu mandaat, numbrite väljastamine ja täiendav registreerimine või
ümberregistreerimine / tasu 100.- krooni + startide maksuvahe/, toimub stardipäeval kella
9.00-10.30.
Rahva-ja matkasõitjatele toimub täiendav registreerimine 9.00–11.00, numbrite
väljastamine 9.00–11.45.
Põhisõidu klubide esindajate koosolek toimub võistluskeskuses kell 11.00.
6. Eelregistreerimine
Eelregistreerimine 25. Rattapäeva põhi-, rahva-ja matkasõidule on avatud alates 30.
aprillist ja kestab kuni 19. maini www.sportinfo.ee kella 24.00 ni. ja toimub kahe
voorulisena.
7. Majandamine
Stardimaksud:
Eelregistreerimise

I voor:
30.04.-12.05
Põhisõit ja Rahvasõit 100 km
Täiskasvanud
250.Noored sa.1992-1995.a.
150.Matkasõit 50 km
Kõigil
100.Lastesõidud
tasuta
* stardimaksu ei tagastata

II voor:
13.-19.05

Stardipäeval:

350.200.-

500.300.-

200.tasuta

300.tasuta

8. Rattapäeva programm
12.00
Põhisõit
100 km
12.05
Rahvasõit
100 km
12.10
Matkasõit
50 km
12.15
Lastesõidud:
- minisõit T/P – 12 3x1 ring võistlusena
- minisõit T/P – 10 2x1 ring võistlusena
- minisõit T/P - 8 1x1 ring matkasõiduna
- tillusõit T/P - 6 200 m matkasõiduna
- tillusõit T/P - 4 100 m matkasõiduna
12.45
Lastesõitude autasustamine
13.10
Põhisõidu vahefiniš esimise ringi lõpus
13.20
Matkasõidu osalejate saabumine
14.20
Põhisõidu finiš
15.30
Autsustamine

9.Autasustamine
Lastesõitudel autasustatakse võistlussõitude kolme esimest poissi ja kolme esimest
tütarlast medali, diploma ja auhinnaga. Igale osalejale on Rattapäeva kleeps ja
jook.
Põhisõidul autasustatakse absoluutarvestuse kolme esimest meest ja kolme esimest naist,
kolme M-18 ning kolme Sen.1, Sen.2 ja Sen 3 klasside parimat ratturit.
Rahvasõidul autasustatakse absoluutarvestuse kolme esimest meest ja kolme esimest
naist kolme M-16 parimat, kolme Sen.4 klassi parimat ratturit.
Matkasõidul loositakse kõigi osalejate vahel välja JALGRATAS.
Vahefiniši auhind antakse põhisõidu vahefiniši võitjale.
10. Tehniline abi
Põhisõidu tehnilise abi sooviavaldused esitada mandaati. Järjekord loositakse esindajate
koosolekul. Esindajatel pöörduda peakohtuniku poole.
11. Meditsiiniline abi
Esmase meditsiinilise abi tagab võistlust teenindav kiirabibrigaad.
12. Karistused
Kohaldatakse vastavalt UCI ja EJL määrustikule.
13. Muu informatsioon
• Rattasõidust osavõtt toimub omal vastutusel.
• Lastevõistlustel osalevate laste eest vastutavad lapsevanemad.
• Kõik jalgratturid on kohustatud juhinduma liikluseeskirjadest ja liikluse
korraldajate märguannetest.
• Kõigil sõitudel on kiivri kandmine kohustuslik.
• Kõikides startides osalejatel on keelatud kasutada igat tüüpi temposõidu
juhtraudu.
• I stardigrupis startivad põhisõidust osavõtjad. Allkirjade andmine algab kell 11.30
ja lõpeb kell 11.50.
• Stardikoridorid on avatud 15 min enne starti.
• Varuosi ja kumme korraldajad ei kindlusta.
• Tulemused avaldatakse aadressil www.sportinfo.ee ; www.ejl.ee ; www.elva.ee
• Rattapäeva peakohtunik: Ants Väravas tel. 55560767

